
 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

InvestAZ Yatırım:  

Borsa Haftayı Yatayda Kapatıyor 

Haftanın son işlem gününü BİST100 endeksi yatayda geçirdi. 14 Eylül ‘de başlayan haftada sınırlı da olsa 
hareketli seyreden endeks haftalık olarak %1’e yakın değer kazandı. Dolar/TL’de yeni rekorlar görülmesine 
ve küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir hafta geçirilmesine rağmen Borsa İstanbul’da pozitif ayrışma izledik. 
Bir süredir sert satış seyrinde olan XSPOR endeksi de günü %8,06 artışla kapamaya hazırlanıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlemlerin tekrar arttırılacağını belirtti. Cuma namazı sonrası gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın önlemlere dikkat etmemesi üzerine artan vaka 
sayılarından dolayı salgın ile mücadele noktasında önlemlerin arttırılacağını vurguladı. Vaka sayıları son 
aylarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de artma eğilimindeydi. Dünya genelinde liderlerden gelen 
sıkı yönetim sinyalleri, Sonbahar ve Kış’a doğru olası bir 2. Dalga ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

 

Satır Başları: 

 Merkez Bankası anketi yayınlandı. TCMB Beklenti Anketinde cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 7,60 
TL oldu. 12 ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 
7,94 TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi’ne, reel sektör ve finansal sektör 
temsilcileri ve profesyonellerinden 59 kişi katıldı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmaları konusunda, 
"Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." dedi. Erdoğan, koronavirüs 
önlemleri ile ilgili ise, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." ifadesini kullandı. 

 Amerika’da cari işlemler açığı 170.5 milyar Dolar oldu.  

 ABD Pazar gününden itibaren TikTok ve WeChat üzerinden yapılan işlemleri yasaklıyor. ABD 

Ticaret Bakanı yaptığı açıklamada Pazar gününden itibaren WeChat ve TikTok uygulamaları 

üzerinden yapılan dağıtım, bakım ve güncellemeler dahil işlemler 20 Eylül'den itibaren 

yasaklanıyor. Ulusal tehdit oluşturması gerekçe gösterilen kararda Başkan Trump, tehdit 

oluşturan unsurların 12 Kasım’a kadar ortadan kaldırıldığı takdirde yasakların kalkabileceğini 

ekledi. 

 Borsa İstanbul’dan 10 şirkete uyarı geldi. BİST, halihazırdaki fiili dolaşım oranı %5'in altında olan 

10 şirkete, fiili dolaşımlarını 1 Ocak 2021 tarihine kadar %5'in üzerine çıkarmaları için uyarı verdi. 

 Benzinin litre fiyatına zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzine 28 

kuruş, motorinin litre fiyatına da 25 kuruş zam gelmiş oldu. 
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BİST 100: 

Güne 1112,68 seviyesinden başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1115,82 en düşük 1109,78 
seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST 100 endeksi şu saatlerde 1111,16 seviyesinde hareket ediyor. 
Günü %0,04 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 10,8937 milyar TL 
seviyesinde. Endeksin ilk direnci 1114,12 seviyesinde. 

Destek: 1103,73 - 1096,81 - 1093,34 

Direnç: 1114,12 - 1117,59 - 1124,51 

 

Şirket Haberleri: 

Enka İnşaat (ENKAI): Şirket, pay geri alım programı kapsamında 6,70 TL fiyattan 21 bin adet pay alım işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

GSD Holding (GSDHO): tarafından ortalama 2,11 TL fiyattan 4,7 milyon TL nominal pay geri satış işlemi 
yapılmıştır. 

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO): Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan 
alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılarımıza, Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak 
şekilde, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmi dikkate alınarak, kira desteği verilip verilmemesi ve 
verilebilecek kira desteğinin belirlenmesi konularında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

 

 

USDTRY: 

Güne 7,5501 seviyesinden başlayan USDTRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5767 en düşük 7,5382 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,5729 seviyesinde hareket eden kur günü %0,3 artışla kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,5808 seviyesinde. 

Destek: 7,5031 - 7,4562 - 7,4255 

Direnç: 7,5808 - 7,6115 - 7,6584 

EURTRY: 

Haftanın son işlem gününe 8,9492 seviyesinden başlayan EURTRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,9809 en 
düşük 8,9361 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,9753 seviyesinde hareket eden kur günü %0,22 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,0091 seviyesinde. 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

Destek: 8,8500 - 8,7448 - 8,6909 

Direnç: 9,0091 - 9,0630 - 9,1682 

EURUSD: 

1,1848 seviyesinden güne başlayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1870 en düşük 1,1826 
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1849 seviyesinde hareket eden parite günü kazançsız kapatmaya 
hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 1,1773 seviyesinde. 

Destek: 1,1773 - 1,1697 - 1,1657 

Direnç: 1,1890 - 1,1930 - 1,2006 

XAUUSD: 

Güne 1946 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1956 en düşük 1944 seviyelerini gördü. 
Şu saatlerde 1953 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,47 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 
altın için ilk direnci 1959 seviyesinde. 

Destek: 1931 - 1918 - 1903 

Direnç: 1959 - 1974 - 1987 

BRENT: 

Haftanın son işlem gününe 43,62 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 44,2 en 
düşük 42,95 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,75 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,15 artışla 
kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol için ilk direnç 44,4 seviyesinde. 

Destek: 42,44 - 41,2 - 40,49 

Direnç: 44,4 - 45,12 - 46,36 
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